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M O L N Á R  M E L I N D A

Számos településről hívta egybe 
az unitárius templom harangja 
az elvándoroltakat, hogy az 

otthon élőkkel együtt emlékezzenek 
meg történelemalakító elődeikről és 
találkozzanak falusfeleikkel.

Múlt, jelen, jövő

Az úrvacsoraosztásos istentiszteleten, 
amelyen szép számmal vettek részt 
helybéli reformátusok is, a gyülekeze-
tet Jakab Imola lelkipásztor képvisel-
te. Szószéki szolgálatában Kovács Ist-

ván sepsiszentgyörgyi lelkész, a MUE 
közügyi igazgatója a vallásszabad-
ság kihirdetésének 450. jubileumát 
méltatta. Az évforduló a múltidézés 
mellett a jelenre és a jövőre fókuszál. 
A megmaradás és hűség parancsát 
hangsúlyozta, úgy, ahogyan azt Dá-
vid Ferenc és a többi egyházvezető, 
valamint a hívek tették, akik kiálltak 
az egyház és a nemzet ügyei mellett. 

Az úrvacsorai ágendában a falu 
szülötte, Sipos László fi rtosváraljai 
unitárius lelkész a hazatérés örömé-
ről és a kitartás fontosságáról szólt: 

ezen a napon ugyanúgy lépett be 
a templomba, ahogyan régen tette 
szüleivel, nagyszüleivel, rokonok-
kal és szomszédokkal. 

Szén Sándor helyi unitárius lel-
késztől megtudtuk, legutóbb 2000-

ben volt falutalálkozó – nagy ese-
mények örömei ültetik egymás mellé 
őket. Idén Magyarország kormányá-
nak támogatásával megújult kívülről 
az unitárius istenháza. Buzdításkép-
pen Mózes könyvéből idézett: „Térj 
vissza hazádba, rokonságod közé, s 
jót teszek veled” (1 Móz 32, 10).

Lőrinczi Lajos, a Székelykereszt-
úri Unitárius Egyházkör esperese jé-
zusi példázat nyomán emlékeztetett: 
a szülőhely jó atyaként tárt karokkal 
várja és fogadja vissza gyermekeit. A 
templomi ünnepségen Bálint Horten-

zia énekvezér által betanított műsor-
ral kedveskedtek a gyermekek.

Siménfalvához kötődő életút

A székely fejedelem szobrának lelep-
lezéséhez a menet- és térzenét Nagy 
Levente vezényletével a keresztúri 
Polgári Fúvószenekar biztosítot-
ta. Az unitárius fejedelem életútját 
Gyöngyössy János történeti grafi kus 
és Bartha Levente ismertette.
Zavaczki Walter Levente szobrász-
művész alkotását a helyi önkor-
mányzat fi nanszírozta. A szobrot 
Péter Zoltán polgármester és Szén 
Sándor leplezte le. A műsorban köz-
reműködött a kövesdi testvértelepü-
lés alpolgármestere, Kiszler Gyula 
és az énekkar, a székelyszentmihá-
lyi citeraegyüttes, Szén Csilla pedig 
Dsida Jenő Psalmus Hungaricus 
című versét szavalta el.

A kultúrotthonbeli közebéd után 
az iskola sportpályáján felállított 
színpadon Boda Csilla, Bálint Ilona és 
Tibódi Erika tanítványai szerepeltek. 
Fellépett a rugonfalvi Forgórózsák, 
valamint a székelykeresztúri Vadró-
zsák Néptáncegyüttes. Tábortűzzel 
és mulatsággal ért véget az ünneplés, 
a talpalávalót Jóni Géza és zenekara 
biztosította. Vasárnap futballmérkő-
zéssel zárult a falutalálkozó.

Népe fölött őrködő székely fejedelem
Szobrot kapott Siménfalván az egyetlen székely és unitárius fejedelem, Székely Mózes
• Jeles események fém-
jelzik az idei siménfalvi 
falutalálkozót: a Magyar 
Unitárius Egyház (MUE) 
jubileumi évének helyi 
megünneplése, illetve  
az egyetlen székely és 
unitárius fejedelem, Si-
ménfalvi Székely Mózes 
2,5 méteres szobrának 
leleplezése az alakuló 
emlékparkban.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

E lőször járt borbélyszalonban 
a székelyudvarhelyi Péter Le-
vente, a férfi aknak szóló Át-

alakítjuk játékunk e havi nyertese, 
akinek nagyon fontos, hogy rende-
zett legyen a frizurája és az arcszőr-
zete. Ő meglehetősen erős szakállal 
rendelkezik, így a borbély a borotvá-
lásra fektette a hangsúlyt, de hasz-
nos tanácsokkal is ellátta vendégét.
Mivel nemrég járt fodrásznál, Péter 
Levente rövid egyeztetés után csak 
egyszerű frizuraigazítást kért Szász 
Ferenc Barnától, az Egyedy Barbers 
szalon borbélyától. Ehhez a szakem-
ber hajvágógépet, illetve ollót hasz-
nált.

Hasznos tippek

Péter Levente már az elején arról ér-
deklődött, hogy otthon miként vág-
hatná le szokásosnál erősebb sza-
kállát, hogy teljesen sima legyen az 
arcszőrzete. Szász rámutatott, nagy-
jából minden ismertebb márka által 
gyártott borotva megfelelő a célra, 
viszont érdemes több irányban is vé-
gighúzni a borotvát az arcbőrön. A 

helyes módszer az, ha először felül-
ről lefelé vágjuk le a szakállat, majd 
ellentétes irányba, de ha így sem ér-
tük el a kívánt hatást, akkor oldalról 
az arc közepe felé haladva is érdemes 
megtenni. Nagyon megkönnyítheti 
a dolgunkat, ha borotválkozás előtt 
egy forró törülközőt helyezünk a sza-
kállra, hogy ezzel is megpuhítsuk. 
Szintén segítség, ha a borotvahabot 
körkörös mozdulatokkal kenjük fel 
az arcunkra, hiszen így minden apró 
felületet be fog fedni. Bár ez utóbbi 
módszer minden termék esetében al-

kalmazható, Szász Ferenc Barna még-
is a borotvakrémeket ajánlja, ame-
lyeket egy kis edényben bárki habbá 
kavarhat, majd ezt pamaccsal fel-
kenheti az arcfelületre. A tanácsadás 
után a szakember ezt be is mutatta 
kliensének: gőzölőgéppel és forró tö-
rülközővel puhította meg a szakállát, 
amit többszöri borotválás követett.

Ahogyan Péter Levente látta

Noha még nem volt hasonló tapasz-
talata, nagyon jól érezte magát a bor-

bélyszékben Péter Levente. Eleinte 
egy kicsit furcsa volt neki, hogy más 
vágja a szakállát, de végül sikerült 
ellazulnia. Külön értékelte a bor-
bélytól kapott hasznos tanácsokat, 
azt mondta, a tanultakat később is 
alkalmazni fogja. „Jobban levágta a 
szakállam a borbély, mint amennyi-
re én tudom. Persze ő felkészültebb 
és a felszerelései is jobbak” – fogal-
mazott. Azt is megtudtuk tőle, hogy 
nagyon fontos számára a megjelené-
se, így havonta eljár fodrászhoz, és 
hetente kétszer-háromszor borotvál-
kozik. Versenyünkre egyébként a ba-
rátnője nevezte be meglepetésként. 
Természetesen az átalakulás után 
nyertesünknek átadtuk a Broadway 
étterem által felajánlott utalványt is.

A gyógynövényekről
A III. Gyógynövényes Nyílt Nap 
folytatja a Civitas Alapítvány ál-
tal az Erdélyi gyógynövénykert 
elnevezésű projektben elindí-
tott rendezvények sorát. A ma 
délután három órától Lókodban 
tartandó találkozó lehetőséget 
nyújt arra, hogy a gyógynö-
vénytermesztéssel, -gyűjtéssel 
és -feldolgozással foglalkozó 
gazdák, szervezetek, intéz-
mények képviselői erdélyi és 
magyarországi szakemberekkel 
találkozzanak, megoszthassák 
egymással tapasztalataikat. A 
rendezvény szervezője az Erdé-
lyi Gyógynövénykert Egyesület.

A funtineli 
boszorkányt vetítik

A funtineli boszorkány című 
Wass Albert-regényből készült 
filmet láthatja a székelyudvar-
helyi közönség szeptember 
13-án, csütörtökön 18 órától a 
Stúdió Moziban. Poór István 
magyarországi filmrendező 
azonos című filmjét székelyföl-
di színházak színművészeinek 
közreműködésével Erdélyben 
forgatták. Jegyek elővételben 
a Városi Könyvtár olvasótermé-
ben kaphatók.

• RÖVIDEN 

A fejedelem sokat tett 
a székelyek jogaiért.

Az emlékparkban a szoborállítást 
térrendezés követi majd

▾   FOTÓ: BIRÓ ISTVÁN

Ha erős az arcszőrzet

Előtte  ▾  F O T Ó K :  B A R A B Á S  Á K O S Utána

H I R D E T É S

Véleménye van? 
Ossza meg velünk!
Küldje el a mellékelt telefonszámra 

vagy e-mail-címre.

0726-720 199
pr@szekelyhon.ro




